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Bezwaarschrift voor mantelzorgers die het niet
redden zonder huishoudelijke hulp
Mezzo is blij met de uitspraak van de rechter dat gemeenten zonder onderzoek
geen huishoudelijke hulp mogen schrappen. Deze uitspraak is niet alleen
belangrijk voor de cliënt, maar ook voor mantelzorgers. Huishoudelijke hulp is
namelijk een belangrijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers. Mezzo
adviseert mantelzorgers die het niet gaan redden zonder huishoudelijke hulp,
gebruik te maken van het bezwaarschrift dat is te downloaden op de website
van de vereniging.
Uitgangspunt van de Wmo is dat maatwerk wordt geleverd. Daarvoor is een gesprek
tussen gemeente, zorgvrager en mantelzorger essentieel. Uit dat keukentafelgesprek
moet blijken wat de cliënt zelf kan doen, op welke onderdelen de mantelzorger kan
bijspringen en welke professionele hulp nodig is. Omdat het gaat om maatwerk kan het
dus voorkomen dat aan de ene keukentafel in overleg wordt besloten dat de
mantelzorger het huis schoonhoudt. Terwijl in een andere situatie het aantal uren
huishoudelijke hulp overeind blijft omdat de mantelzorger al andere zorgtaken doet en
niet nog meer op zich kan nemen. Op zo’n moment zet de gemeente huishoudelijke hulp
in ter ondersteuning van de mantelzorger.
Bezwaarschrift
Het keukentafelgesprek gaat niet alleen om huishoudelijke hulp, maar ook over andere
vormen van ondersteuning, zoals begeleiding, dagbesteding, respijtzorg of praktische
voorzieningen. Het bezwaarschrift over het schrappen van de huishoudelijke hulp zonder overleg - is te vinden op de nieuwspagina van www.mezzo.nl. Voor alle overige
juridische zaken die mantelzorgers betreft kunnen zij terecht bij de Sociaal Juridische
Dienst van Mezzo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fleur Kusters, persvoorlichter Mezzo,
via 06 15 52 54 42 of f.kusters@mezzo.nl.

De feiten over mantelzorg en vrijwilligerszorg
- Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een
periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende naaste.
- Nederland telt 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of
zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur.
- 2,6 miljoen mantelzorgers verlenen intensief en/of langdurig hulp
- 450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast als gevolg van hun
mantelzorgtaken

-

-

In Nederland zijn 420.000 vrijwilligers actief in de zorg. 25.000 mensen zijn
vrijwilliger voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of
Georganiseerde Burenhulp
Zij helpen naar schatting 34.500 hulpbehoevenden en mantelzorgers

Mezzo
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg richt zich samen
met haar ruim 330 regionale en lokale lidorganisaties op belangenbehartiging en
ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

